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APStIPRINātS
ar Rugāju novada domes priekšsēdētājas

2019. gada 25 novembra rīkojumu Nr. 3.7/48

Rugāju novada  pašvaldības konkursa 
„Skaistākais ziemassvētku noformējums” 

NOLIKUMS

1.Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Rugāju novada dome organizē konkursu „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” (tālāk tekstā -  konkurss) un apbalvo 
konkursa laureātus. 
1.2. Konkursa mērķi ir rosināt Rugāju novada iedzīvotāju interesi par novada vizuālo tēlu Ziemassvētku un gadu mijas laikā, kā arī veicināt iedzīvotāju, nekustamo 
īpašumu īpašnieku (nomnieku) vai apsaimniekotāju, uzņēmēju un iestāžu  aktīvu līdzdalību svētku noformējuma veidošanā.
1.3. Konkursā var piedalīties ikviens  iedzīvotājs vai juridiska persona, piesakot objektus ar Ziemassvētku tematikai atbilstošu noformējumu.

Nolikuma turpinājums 5. lpp.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa izdevuma 10.lpp. 
vai mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā Aktualitātes 

Papildus punkti par 
oriģināli izveidotiem 
              un noformētiem 
         objektiem Ziemassvētku 
                    noskaņās! 
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Tiks vērtēts: 

• privātmāju 
noformējums

• daudzstāvu 
dzīvojamās mājas 
noformējums

• sabiedrisko ēku 
noformējums

• uzņēmumu 
noformējums

Aizpildi 
konkursa pieteikuma 

veidlapu un iesniedz to 
elektroniski līdz 23.12.2019. 

uz e-pastu 
agrita.luza@rugaji.lv 

vai klātienē Rugāju novada 
domē (Kurmenes iela 48, 

Rugāji)

PIEDALIES UN SAŅEM 
VĒRTĪGAS BALVAS! 

Kam pieder 
skaistākais 

ziemassvētku 
noformējums 

Rugāju novadā? 

Eņģeļi, 
sniegavīri, rūķi, 

ziemeļbrieži, 
kamanas...

Kas Ziemassvētku
 rotājumos ir 
populārākais 

Rugāju novadā? 

Noskaidrosim 
kopā!

Izrotā savu 
nekustamo

   īpašumu un  
piedalies gaišas 
svētku noskaņas 

radīšanā! 

Papildus punkti par 

!
veidlapu un iesniedz to 

elektroniski līdz 

vai klātienē Rugāju novada 
domē 

Konkurss norisinās no 

09.12.2019.-27.12.2019. 
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Sandra Kapteine
Rugāju novada domes priekšsēdētāja

Ar sveicieniem Jūsmājās!
     Aizvadīts mēnesis, ko svinējām 
valsts svētku zīmē. Lāčplēša diena 
novadā sākās ar piemiņas brīdi skvērā, 
atceroties vēstures notikumus, kas 
risinājušies 100 gadus atpakaļ, kad 
brīvības cīņu kaujās tika nosargāta 
mūsu jaunā, nodibinātā  Latvijas 
valsts. Piemiņas brīdim svinīgumu 
deva Zemessardzes bataljona 
pārstāvju klātbūtne un zalves, 
kas atskanēja pasākuma laikā. 
Svētku pasākuma gaitā notika lāpu 
gājiens, kad devāmies cauri Rugāju 
ciemam, lai noliktu ziedus kritušo 
partizānu piemiņas vietā. Prieks  un 
gandarījums, ka pasākumu kuplināja 
novada jaunsargi, instruktora 
J.Rakstiņa vadībā. Lačplēša dienas 
pasākums noslēdzās Tautas namā, 
kur dāmu vokālā ansambļa dalībnieču 
balsis priecēja, izdziedot mūsu tautai 
svarīgas dziesmas, kas devušas spēku 
un  palīdzējušas pārvarēt dažādus 
mirkļus mūsu valsts vēsturē. Latvijas 
101. jubilejai par godu, tika rīkots 
svinīgs svētku pasākums, kura gaitā 
suminājām  mūsu novada iedzīvotājus 
par ilgstošu un godprātīgu darba 
pienākuma veikšanu un ieguldījumu 
novada attīstībā.
     Oktobra beigās Rēzeknē notika 
novada un skolu vadības tikšanās 

ar Izglītības un zinātnes ministri 
I.Šuplinsku par jautājumiem, kas 
skar skolu tīklu. Kas un kā notiks 
turpmāk, rādīs laiks. Turpināsim 
argumentēt un pārliecināt ministriju 
un tās pārstāvjus, ka mūsu novada 
skolām esošajā teritorijā  ir būtiska 
loma izglītības iegūšanā skolēniem. 
Eglaines pamatskola nodrošina 
bērniem tuvāko mācību iespēju 
dzīvesvietai pamatizglītības iegūšanā, 
kā arī speciālās programmas, kas tiek 
realizētas ar profesionālu pedagogu 
atbalstu un ir pieprasītas ne tikai mūsu 
novada izglītojamiem. Vidusskolas 
kolektīvam izaicinājums būs jaunā 
mācību satura groza piedāvājuma 
izveide, kas dotu iespēju Rugājos  
iegūt mūsdienīgu, kvalitatīvu vidējo 
izglītību. Ministre sarunā  uzsvēra, 
ka būtiski būs centralizēto eksāmenu 
rezultāti un skolēnu piepildījums klašu 
grupās.
    28. novembrī Rugāju novadā 
notika tikšanās ar VARAM ministrijas 
pārstāvi A.Šultu par Administratīvi 
teritoriālo reformu. Ļoti žēl, ka 
ministra  J.Pūces solījums paliks tikai 
kā tukši vārdi par tikšanos ar visu 
novadu pašvaldību iedzīvotājiem. 
    Novembrī novada vadība darba 
vizītē devās uz Pečoriem (Krievijā), 
kur svinīgā gaisotnē tika atklāts 
Eiroreģiona projekts starp 2 
dalībvalstīm Latviju un Krieviju  „No 
hobija uz biznesu”, kur kā partneri  
projektā ir iesaistījies arī mūsu 
novads. Tā kā projekts ir apstiprināts, 
ir uzsākušies darbi „lielās zāles” 
pārbūvē, ko paredzēts turpmāk 
izmantot kā multifunkcionālu telpu 
semināru, izstāžu vajadzībām dažādām 
uzņēmēju mērķgrupām. Projekta 
ietvarā paredzētas arī apmācības un 
pieredzes braucieni.
 Tuvojas Adventa laiks, gada 
tumšākais mirklis, kad katra sveces 
liemiņa un izgaismots objekts sniedz 
prieku. Arī šogad aicinām padomāt 
par noformējumu un pieteikt objektus 
pašvaldības rīkotajam konkursam 
par īpašumu izgaismošanu, sagaidot 
gada Saulgriežu svētkus. Lai mierīgs 
atnāk Jūsmājās gada pēdējais mēnesis 
decembris un  Adventa laiks piepildīts  
ar gaišām domām un  darbiem!

Rugāju novada domes 2019. 
gada 14. novembra ārkārtas 
sēdē pieņemtie lēmumi 
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

Rugāju novada domes 2019. 
gada 21. novembra sēdē 
pieņemtie lēmumi 
Ausma Duļevska
Rugāju novada domes lietvede

2019. gada 14.novembrī notika Rugāju novada domes ārkārtas sēde, kurā 
piedalījās 7 deputāti: Andris Leons, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, 
Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Maruta Paidere. Sēdē tika 
pieņemti pieci lēmumi.

Par apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu

1. Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
direktores priekšlikumu par Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu 
piešķiršanu Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolotājām. Rugāju novada 
dome nolēma apbalvot Anitu Leoni, Annu Stērninieci, Ivetu Birkovu un Viju

Ločmeli ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilgstošu, 
priekšzīmīgu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību.
2. Rugāju novada dome izskatīja Izglītības pārvaldes vadītājas iesniegumu ar 
lūgumu apbalvot skolotāju Eduardu Stalidzānu ar Rugāju novada pašvaldības 
Atzinības rakstu. Rugāju novada dome nolēma apbalvot Eduardu Stalidzānu 
ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilggadēju un nozīmīgu 
ieguldījumu Rugāju novada Eglaines pamatskolas vadīšanā un sporta attīstībā 
novadā.

2019. gada 21.novembrī notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 
8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, Jānis 
Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone. 
Sēdē tika pieņemti divdesmit seši lēmumi.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu

Rugāju novada dome izskatīja četru personu iesniegumus par zemes nomas 
līgumu pagarināšanu. Rugāju novada dome nolēma pagarināt:
1. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 74, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 007 0429, nomas līguma termiņu uz 10 gadiem. Precizēt 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0429 nomas platību no 0,70 ha 
uz 0,5261 ha. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības.
2. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 233, par zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 011 0275, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Precizēt zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0275 nomas platību no 2,0 ha uz 1,20 
ha. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā.
3. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 227, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 006 0222, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes 
nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā.
4. lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 180, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3864 007 0301 – 1,5 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. 
Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā. Nepagarināt 
lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 180 zemes nomas termiņu zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3864 007 0162 – 4,0 ha platībā un 3864 
007 0303 – 0,5027 ha platībā.

Par pašvaldības zemes nomu 

1. Rugāju novada dome izskatīja A. Z. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0093 – 2,40 ha platībā uz 10 gadiem. 
Rugāju novada dome nolēma iznomāt A. Z. apbūvētu lauksaimniecības zemi 
ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0093 – 2,40 ha platībā. Zemes nomas līgumu 
slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. 
2. Rugāju novada dome izskatīja V. L. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0487 8/10 domājamās daļas uz 10 
gadiem. Rugāju novada dome nolēma iznomāt V. L. apbūvētu zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0487 – 8/10 domājamās daļas. Zemes nomas 
līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības. 

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu

1. Rugāju novada dome izskatīja A. T. iesniegumu par nekustamā īpašuma 
“Lazdumalas” sadalīšanu. Rugāju novada dome nolēma no nekustamā 
īpašuma “Lazdumalas”, kadastra Nr. 3864 007 0121 – 23,72 ha kopplatībā, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0031 – 7,09 ha platībā, 
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot nosaukumu “Lazdumalas 2”. 
Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0031 – 7,09 ha platībā, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.
2. Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI Forest Assets Latvia” iesniegumu par 
nekustamā īpašuma “Pededze” sadalīšanu. Rugāju novada dome nolēma no 
nekustamā īpašuma “Pededze”, kadastra Nr. 3874 009 0069 – 9,10 ha kopplatībā, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0069 – 5,30 ha platībā, 
izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot nosaukumu “Pīlādžupe”. 
Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0070 – 3,80 ha platībā, 
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nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, uz - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
 
Rugāju novada dome izskatīja SIA “IRI 
Investments Latvia” iesniegumu ar lūgumu atļaut 
sadalīt nekustamā īpašuma “Cūkupe”, kadastra 
numurs 3864 004 0009, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3864 004 0009 – 64,70 ha platībā, divos 
zemes gabalos ar zemes ierīcības projektu. Vienu 
plānoto atdalīto zemes gabalu atstāt nekustamā 
īpašuma “Cūkupe” sastāvā, otru plānoto atdalīto 
zemes gabalu izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu 
un piešķirt nosaukumu “Rukšupe”. Rugāju novada 
dome nolēma atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta 
izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
3864 004 0009 – 64,70 ha platībā, kas atrodas 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā, veidojot jaunu 
nekustamo īpašumu un ievērojot Rugāju novada 
teritorijas plānojumu.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
piešķiršanu 
Rugāju novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta 
Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegumu ar lūgumu 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0186 
– 0.08 ha platībā. Rugāju novada dome nolēma 
piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0186 
– 0,08 ha platībā – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā.

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam 
īpašumam un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu

Ņemot vērā, ka zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0431 noteikts nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kas neatbilst Rugāju novada domes “Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem”, kur 
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 012 
0431 sastāvā reģistrētās zemes vienības teritorijas 
funkcionālais zonējums ir savrupmāju apbūves 
teritorija, kā arī, līdz šim nav piešķirts nosaukums 
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 
012 0431, Rugāju novada dome nolēma piešķirt 
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 
012 0431 – 1,10 ha kopplatībā, kura sastāvā ir 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 012 
0431, nosaukumu “Ievas”. Mainīt esošo nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 3874 012 0431 – 1,10 ha platībā no 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība uz lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme.

Par zemes vienības platības precizēšanu

Rugāju novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta 
Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegumu ar lūgumu 
precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
3874 004 0261 platību atbilstoši Kadastra 
informācijas sistēmas telpiskajiem datiem. Rugāju 
novada dome nolēma precizēt zemes vienības ar 
kadastra apzīmējums 3874 004 0261 platību no 
0,7304 ha uz 0,9688 ha.

Par zemesgabalu maiņas procesa uzsākšanu

Lai padarītu ērtāku transportlīdzekļu kustību un 
piekļūšanu pie Boževas ezera, ir nepieciešams 

Rugāju novada pašvaldībai piederošo zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0060 – 0,18 ha 
platībā, atsavināt pret privātpersonai piederošo 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 016 
0396 – 0,18 ha platībā. Rugāju novada dome 
nolēma atļaut uzsākt maiņas procesu par Rugāju 
novada pašvaldībai piederošo zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 3874 016 0060 – 0,18 ha 
platībā, kas atrodas Rugāju novadā Rugāju pagastā, 
pret privātpersonai piederošo zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 3874 016 0396 – 0,18 ha 
platībā, kas atrodas Rugāju novadā Rugāju pagastā.

Par nekustamā īpašuma atsavināšanas 
ierosināšanu
 
Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Kalnieki”, 
kadastra Nr. 3864 010 0119 – 10,30 ha platībā, 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3864 010 0119, atrodas Rugāju 
novada Lazdukalna pagastā, pieder Rugāju novada 
pašvaldībai, nav nepieciešams pašvaldības iestādēm 
to funkciju nodrošināšanai, lai racionālāk izlietotu 
pašvaldības budžeta līdzekļus, ir lietderīgi īpašumu 
atsavināt. Rugāju novada dome nolēma sagatavot 
atsavināšanai atklātā izsolē nekustamo īpašumu 
“Kalnieki” ar kadastra numuru 3864 010 0119 
– 10,30 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada 
Lazdukalna pagastā.

Par piedalīšanos projektā un priekšfinansējuma, 
kā arī līdzfinansējuma piešķiršanu projektam 
“Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma 
attīstībai un popularizācijai”

Rugāju novada dome izskatīja Latgales 
reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” valdes 
priekšsēdētājas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt 
Latgales tūrisma nozares attīstību un rast iespēju 
paredzēt Rugāju novada pašvaldības 2020. gada 
un 2021. gada budžetā priekšfinansējumu un 
līdzfinansējumu. Rugāju novada dome nolēma:
1. Piešķirt no 2020. gada pašvaldības budžeta, 
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu EUR 
3910,00 (trīs tūkstoši deviņi simti desmit euro 
un 00 centi), no kuriem 80%, jeb EUR 3128,00 
(trīs tūkstoši viens simts divdesmit astoņi euro 
un 00 centi) ir priekšfinansējuma summa un EUR 
782,00 (septiņi simti astoņdesmit divi euro un 00 
centi) ir līdzfinansējums Latgales reģiona tūrisma 
asociācijas “Ezerzeme” projektam “Mārketinga 
kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un 
popularizācijai”.
2. Piešķirt no 2021. gada pašvaldības budžeta, 
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu EUR 
2486,39 (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit seši 
euro un 39 centi), no kuriem 80% jeb EUR 1989,11 
(viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit deviņi euro 
un 11 centi) ir priekšfinansējuma summa un EUR 
497,28 (četri simti deviņdesmit septiņi euro un 28 
centi) ir līdzfinansējums Latgales reģiona tūrisma 
asociācijas “Ezerzeme” projektam “Mārketinga 
kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un 
popularizācijai”.

Par līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 
āra sporta laukuma aprīkojumam un sporta 
inventāram Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
programmas projekta RISK FREE ietvaros

Rugāju novada dome izskatīja Latgales reģiona 
attīstības aģentūras 2019. gada 11. novembra 
iesniegumu ar lūgumu piešķirt no Rugāju novada 
pašvaldības 2019. gada budžeta un ieplānot 
2020. gada budžetā, priekšfinansējumu un 
līdzfinansējumu, āra sporta laukuma aprīkojumam 
un sporta inventāram Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
programmas projekta RISK FREE ietvaros. Rugāju

novada dome nolēma:
1. Parakstīt sadarbības līgumu Nr. 191108-1, ar 
Biedrību “Latgales reģiona attīstības aģentūra”, 
projekta “Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014-2020. gadam projekta 
LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, 
balstoties uz sporta aktivitātēm” akronīms RISK 
FREE īstenošanai, ietvaros.
2. Piešķirt Latgales reģiona attīstības aģentūras, 
Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektam 
RISK FREE, no 2019. gada pašvaldības budžeta, 
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu EUR 
4580,73 (četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro 
un 73 centi) apmērā, sporta inventāra iegādei un āra 
sporta laukuma aprīkojuma piegādes līguma avansa 
maksājumam.
3. Ieplānot 2020. gada budžetā priekšfinansējumu 
un līdzfinansējumu, Latgales reģiona attīstības 
aģentūras, Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 
projektam RISK FREE, EUR 12 274,24 (divpadsmit 
tūkstoši divi simti septiņdesmit četri euro un 24 
centi) apmērā.

Par nekustamā īpašuma “Laukāres” izsoles 
rezultātu apstiprināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas izsoles protokolu un 
tam pievienotos dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu 
“Laukāres” izsoli. Nekustamā īpašuma izsolei 
pieteikumu iesniedza divi pretendenti – SIA “EURO 
TRADE GRUPA” un  J. L. J. L., veicot vienu soli, 
nosolīja augstāko cenu 12978,58 EUR (divpadsmit 
tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi euro un 58 
centi). Rugāju novada dome nolēma apstiprināt 
nekustamā īpašuma “Laukāres” ar kadastra numuru 
3864 007 0210 izsoles rezultātus un parakstīt 
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar J. L.

Par nekustamā īpašuma “Pagasts Nr.4” izsoles 
rezultātu apstiprināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas izsoles protokolu un 
tam pievienotos dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma 
“Pagasts Nr.4” izsoli. Nekustamā īpašuma izsolei 
pieteikumu iesniedza pieci pretendenti: SIA “IRI 
FOREST ASSETS LATVIA”, SIA “Baltijas 
mežu investīcijas”, SIA “Silvestica Green Forest 
Latvia”, SIA “Euro trade grupa” un SIA “Rigensi”. 
Nekustamā īpašuma izsolē SIA “Silvestica Green 
Forest Latvia” pilnvarotā persona nosolīja augstāko 
cenu 192 500,41 EUR (simtu deviņdesmit divi 
tūkstoši pieci simti euro un 41 cents). Rugāju 
novada dome nolēma apstiprināt nekustamā 
īpašuma “Pagasts Nr.4” ar kadastra numuru 3864 
008 0259 izsoles rezultātus un parakstīt nekustamā 
īpašuma pirkuma līgumu ar SIA “Silvestica Green 
Forest Latvia”.

Par nekustamā īpašuma “Mežgravas” izsoles 
rezultātu apstiprināšanu 

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas izsoles protokolu un 
tam pievienotos dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma 
“Mežgravas” izsoli. Nekustamā īpašuma izsolei 
pieteikumu iesniedza divi pretendenti. Izsolē A. B., 
veicot vienu soli, nosolīja augstāko cenu - 4555,10 
EUR (četri tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci 
euro un 10 centi). Rugāju novada dome nolēma 
apstiprināt nekustamā īpašuma “Mežgravas” ar 
kadastra numuru 3864 003 0038 izsoles rezultātus 
un parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar 
A. B.

turpinājums 4.lpp. 
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Par nekustamā īpašuma “Vidāji” pirkuma 
līguma parakstīšanu

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada 
pašvaldības Izsoļu komisijas protokolu un tam 
pievienotos dokumentus par Rugāju novada 
pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma 
“Vidāji” ar kadastra numuru 3864 007 0427 izsoli, 
kuru bija paredzēts rīkot starp pierobežniekiem. 
Nekustamā īpašuma izsolei pieteikumu iesniedza 
viens pierobežnieks – A. C.  Ņemot vērā, ka 
izolē pieteicies viens pierobežnieks, tad ar šo 
pierobežnieku slēdzams nekustamā īpašuma 
pirkuma līgums par nosacīto cenu - 3404,97 EUR 
(trīs tūkstoši četri simti četri euro un 97 centi). 
Rugāju novada dome nolēma slēgt nekustamā 
īpašuma “Vidāji”, kadastra numuru 3864 007 0427, 
pirkuma līgumu par nosacīto cenu - 3404,97 EUR 
(trīs    tūkstoši   četri   simti   četri  euro  un  97  centi) 
ar A. C.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Rugāju novada dome nolēma apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.11/2019 „Grozījumi Rugāju novada 
domes 2019.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.5/2019 „Par Rugāju novada pašvaldības 2019.
gada budžetu””.

Par izmaiņām Rugāju novada domes komitejās

Ar 2019. gada 17. oktobra Rugāju novada domes 
lēmumu Nr. 320 “Par deputāta Laura Krēmera 
pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa” tika nolemts 
izbeigt Rugāju novada domes deputāta Laura 

Krēmera pilnvaras pirms termiņa, ņemot vērā 
deputāta personisku rakstveida iesniegumu. 
Nākamais deputāts kandidātu sarakstā “RUGĀJU 
NOVADAM BŪT!” ir Kaspars Duļevskis. Ņemot 
vērā minēto, ir nepieciešams jauno deputātu ievēlēt 
Rugāju novada domes Finanšu komitejas un Rugāju 
novada domes Saimniecisko jautājumu komitejas 
sastāvā. Rugāju novada dome nolēma ievēlēt 
deputātu Kasparu Duļevski Rugāju novada domes 
Finanšu komitejas un Saimniecisko jautājumu 
komitejas sastāvā.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu

1. Rugāju novada dome izskatīja Rugāju Vissvētākās 
Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu 
draudzes prāvesta Oļģerta Misjūna un draudzes 
valdes priekšsēdētāja Jāņa Dokāna iesniegumu  ar 
lūgumu atbalstīt draudzes sagatavoto sabiedriskā 
labuma projektu. Rugāju novada dome nolēma 
piešķirt Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas 
Bezvainīgās Sirds Romas katoļu draudzes projektam 
„Kad mūzika skar dvēseles stīgas” līdzfinansējumu 
10 %  no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām, jeb 499,96 EUR (četri simti deviņdesmit 
deviņi euro un 96 centi) apmērā. 
2. Rugāju novada dome izskatīja biedrības “Sporta 
klubs “Rugāji”” iesniegumu ar lūgumu piešķirt 
līdzfinansējumu biedrības projekta pieteikumam 
LEADER programmā projektam “Atpūtas vietas 
labiekārtošana pie Boževas ezera”, kas sastāda EUR 
1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi). Projektā 
paredzēts turpināt labiekārtot sporta klubam 
iznomāto teritoriju, kurā ietilpst arī pludmale pie 
Boževas ezera un uzstādīt nojumi pasākumiem. 

Rugāju novada dome nolēma piešķirt biedrībai 
“Sporta klubs “Rugāji”” līdzfinansējumu projektam 
„Atpūtas vietas labiekārtošana pie Boževas ezera”” 
10 % no projekta attiecināmajām izmaksām, jeb 
EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) 
apmērā

Par uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā 
“Rugāji” segšanu

Rugāju novada dome nolēma segt E.Š. uzturēšanas 
izmaksas Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” līdz 
290.89 EUR (divi simti deviņdesmit euro un 89 centi) 
mēnesī no Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumu sadaļas „Sociālais dienests”.

Par grozījumiem amata vienību un amatalgu 
sarakstā

Rugāju novada domes priekšsēdētāja ierosina veikt 
izmaiņas Saimnieciskās nodaļas amata vienību 
un amatalgu sarakstā. Priekšsēdētāja norāda, ka ir 
nepieciešams izveidot jaunu amata vienību greidera 
vadītājs. Rugāju novada dome nolēma veikt 
grozījumus Rugāju novada Saimnieciskās nodaļas 
amata vienību un amatalgu sarakstā ar  2019. gada 
22. novembri, papildinot to ar jaunu amata vienību 
- greidera vadītājs (profesijas kods 8342 24), viena 
amata vienība 0.4 likmes, nosakot amata vienības 
mēneša darba algu – 609 EUR par pilnu likmi.

Ar pilnu domes sēžu lēmumu tekstu var 
iepazīties mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā 

Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2019 

CVK ļauj sākt parakstu 
vākšanu referendumam 
par Saeimas atlaišanu
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK)
ir   nolēmusi  reģistrēt divas 
iniciatīvas grupas parakstu 
vākšanai par 13. Saeimas 
atsaukšanas referenduma 
rosināšanu.
        Tiesības piedalīties parakstu 
vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas 
pilsoņiem no 18 gadu vecuma. 
Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu 
komisijā reģistrētajām iniciatīvām 
iespējams:
1) dzīvesvietas deklarēšanas vietās 
pašvaldībā;
2) novados pie pagasta vai pilsētas 
pārvaldes vadītāja;
3) pie zvērināta notāra;
4) bāriņtiesā, kura veic notariālas 
darbības, ja novadā, novada pilsētā 
vai pagastā nav zvērināta notāra.
Jāievēro! Apliecināt parakstu 
bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir 
deklarēta dzīvesvieta attiecīgās 
bāriņtiesas darbības teritorijā.
5) portālā www.Latvija.lv.

     Valsts reģionālās attīstības 
aģentūra un Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde informē, ka portāla 
darbība var būt periodiski traucēta. Ja 
parakstīšanās e-pakalpojuma izpildes 
gaitā saņemat kļūdas paziņojumu, 
lūdzam atgriezties pakalpojuma 
pirmajā solī un uzsākt atkārtotu 
pakalpojuma izpildi!

         Informējam, ka par iniciatīvu 
iespējams parakstīties arī Rugāju 
novada domē (Kurmenes iela 
48, Rugāji, Rugāju novads) 
Dzimtsarakstu nodaļā (1. stāvā).
       Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 25.punktu, 
kurš paredz, ka dome var pieņemt 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
noteiktajā kārtībā lēmumus, kas 
saistīti ar vēlēšanu un tautas 
nobalsošanas organizēšanu un 
Rugāju novada domes 2015. gada 
2. februāra lēmumu Nr.29 “Par 
atbildīgā darbinieka nozīmēšanu 
vēlētāju parakstu apliecināšanai”, 
tika nolemts, ka paraksta 
apliecināšanas pakalpojums Rugāju 
novada Dzimtsarakstu nodaļā ir 
bezmaksas. 

Parakstīties Rugāju novada 
Dzimtsarakstu nodaļā iespējams:

Pirmdienās no 
plkst.

9.00-13.00

Otrdienās no 
plkst.

15.00-17.00

Trešdienās no 
plkst.

9.00-11.00

Ceturtdienās no 
plkst.

9.00-10.00

Piektdienās no 
plkst.

9.00-10.00

Informācija 
sociālajos 
jautājumos 

Ilona Dobrovoļska
Rugāju novada Sociālā dienesta 
vadītāja

Par izlietotajiem līdzekļiem laika 
posmā no 2019.gada 1.oktobra  līdz 
31.oktobrim:

Izmaksāti:
GMI (pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošināšanai) – 
EUR 96,25;
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, 
dzīvokļa remontam, trūcīgajām 
ģimenēm un maznodrošinātie pirmās 
grupas invalīdi, vientuļie pensionāri) 
– EUR 1401,00;
Pabalsts veselības aprūpei – EUR 
884,00;
Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) 
– EUR 844,23;
Bēru pabalsti – EUR 465,00;
Dzimšanas pabalsts – EUR 145,00;
Pārējie pabalsti – EUR 3214,32;
   - pabalsts ēdināšanai 
    - pabalsts mācību piederumu iegādei
   - pabalsts jubilāriem

Plānotais līdzekļu apjoms sociālās 
palīdzības pabalstiem 2019.gadam – 
EUR 70000,00;
Izlietotie līdzekļi oktobrī – EUR 
7049,80;
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma– 
EUR 57112,73 . 

Trūcīgas personas statuss spēkā – 162 
personām
Maznodrošinātas personas statuss 
spēkā -122 personām

Piešķirts:
GMI pabalsts – 1 ģimenei;
Trūcīgās ģimenes (personas) statuss – 
40 personām;
Maznodrošinātas ģimenes statuss – 
10 ģimenēm; 
Maznodrošinātas personas statuss – 
13 personām;
Ārstēšanās pabalsts – 34 personām;
Apbedīšanas pabalsts –  6 personām;
Piešķirts dzīvokļa pabalsts kurināmā 
iegādei – 15 personām;
Piešķirts pabalsts dzīvokļa remontam 
– 16 personām;
Piešķirts sociālās aprūpes 
pakalpojums Sociālās aprūpes centrā 
“Rugāji” – 3 personām;
Nepieciešams piešķirt sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 4 
personām. 

IEDzīVotāJu 
zINāšANAI!

RUGĀJU NOVADA 
SOCIĀLAIS DIENESTS 

INFORMē, KA 
DECEMBRī  SoCIāLāS 

PALīDzīBAS 
PABALStuS IzMAKSāS  

VIENu REIzI – 
20.12.2019. 

(PIEKTDIENA). 
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II. Pieteikšanās dalībai konkursā

2.1. Noformēto objektu dalībai konkursā var pieteikt vērtējamā objekta pārstāvis vai jebkura cita persona 
no 2019.gada 9.decembra līdz 2019. gada 23.decembrim (ieskaitot).
2.2. Konkursam pieteikumu iesniedz elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: agrita.luza@rugaji.lv 
vai iesniedzot personīgi Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, sekretārei. 
2.3. Pretendents dalībai konkursā iesniedz aizpildītu pieteikuma veidlapu (pielikumā). 
2.4. Dalībai konkursā objektu var pieteikt arī jebkurš līdzcilvēks, kas ir pamanījis kādai nominācijai cienīgu 
pretendentu, saskaņojot to ar īpašnieku. Komisijai ir tiesības vērtēt šādi pieteiktos objektus.  

III. Vērtēšanas kritēriji un kārtība

3.1. Konkursam pieteiktie objekti tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
3.1.1. Noformējuma atbilstība Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam;
3.1.2. Ideja un tās realizācija;
3.1.3. Noformējuma materiālu pielietojums un krāsu risinājums;
3.1.4. Noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi;
3.1.5. Vērtēšanas komisija piešķir papildus punktus pēc punktu skalas 0 – 10, par noformētā objekta 
oriģinālu nosaukumu, atziņu par Ziemassvētku noformējumu, pievienotu fotogrāfi ju ar noformēto objektu 
utml.;
3.1.6. Par Ziemassvētku noformējumā iekļautu kādu no tēliem vai priekšmetiem (eņģelis, sniegavīrs, rūķis, 
ziemeļbriedis, kamanas utt. ), komisija piešķir papildus punktus pēc punktu skalas no 0 līdz 5. Vērtēšanas 
komisijai ir tiesības piešķirt simpātiju balvu atsevišķiem konkursa dalībniekiem par priekšmetiem un 
tēliem, kas izvietoti Ziemassvētku noformējumā. 
3.2. Objektus vērtē četrās kategorijās:
3.2.1 privātmāju noformējums;
3.2.2. daudzstāvu dzīvojamās mājas noformējums (dzīvokļa balkoni, lodžijas, logi utml.);
3.2.3. uzņēmumu noformējums;
3.2.4. sabiedrisko ēku noformējums.
3.4. Konkursa laureātus nosaka žūrijas komisija 3 locekļu sastāvā, kuru ar rīkojumu izveido pašvaldības 
izpilddirektors.
3.5. Konkursa žūrija vērtē objektus saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem. Objekti tiek vērtēti pēc punktu skalas 
no 0 līdz 5 katrā kritērijā. Par labāko katrā kategorijā atzīstams objekts, kura noformējums novērtēts ar 
vislielāko punktu skaitu.
3.6. Komisija ir tiesīga piešķirt vienu vietu vairākiem pretendentiem vai kādu no vietām nepiešķirt  nevienam 
pretendentam. 
3.7. Konkursam pieteikto objektu izvērtēšana notiek no 2019. gada 27. decembra līdz 2019. gada 30. 
decembrim.  
3.8. Konkursa rezultāti tiek paziņoti un uzvarētāji apbalvoti  līdz 2020. gada 11. janvārim.
3.9. Vērtēšanas komisijai ir tiesības fotografēt vai fi lmēt konkursa objektus un iegūtos materiālus ievietot 
Rugāju novada pašvaldības portālā www.rugaji.lv, kā arī izmantot konkursa noslēguma pasākumā vai ar 
pašvaldību saistītos reklāmas nolūkos.
3.10. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti Rugāju novada domes mājas lapā internetā: www.rugaji.lv un 
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte”.

IV. Konkursa uzvarētāju apbalvošana

4.1. Finansējums balvu fondam tiek piešķirts no Rugāju novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 350 (trīs 
simti piecdesmit euro, 00 centi)  apmērā.
4.2. Konkursa noslēgumā tiek piešķirtas balvas par objektiem, kuru noformējums novērtēts ar vislielāko 
punktu skaitu, katrā kategorijā. Pārējie dalībnieki saņem veicināšanas balvas.

turpinājums no 1.lpp.

Dalībnieka vārds, uzvārds/uzņēmuma vai iestādes nosaukums:

objekts vērtējams kategorijā: privātmāju noformējums
daudzstāvu dzīvojamās mājas noformējums
uzņēmumu noformējums
sabiedrisko ēku noformējums

Noformētā objekta nosaukums (piemēram, “Ceļā uz ziemassvētkiem”).
Iespējams aprakstīt kā noformējums ir veidots, pievienot oriģinālu atziņu par Ziemassvētku 
noformējumu, pievienot fotogrāfi ju utml.)

objekta adrese:
Kontaktpersona:
Kontakttālrunis:
E-pasts:
Iespējams pieteikt vēlamo apmeklējuma laiku noformētā objekta vērtēšanai (diennakts gaišais 
vai tumšais laiks): 

Tagad visi 
“Sadales tīkls” 
pakalpojumi 
pieejami e-vidē
Pēdējos gados AS “Sadales tīkls” ir aktīvi 
strādājusi, attīstot pakalpojumus un to 
pieejamību e-vidē. šobrīd visus “Sadales tīkls” 
pakalpojumus klienti var saņemt attālināti.

e-PAKALPoJuMI

Privātmāju īpašniekiem un uzņēmējiem
Visaptverošs ir e-pakalpojumu grozs jauniem 
privātmāju īpašniekiem un uzņēmējiem, kas tikko 
sākuši iekārtot telpas biznesam, kā arī ikvienam, 
kam vajadzīga elektrība vietā, kur pašlaik elektrības 
pieslēguma nav. “Sadales tīkls” e-vidē tagad 
paveicams itin viss, kas nepieciešams – no jauna 
elektrības pieslēguma pieteikuma un sekošanas līdzi 
tā īstenošanai līdz pat līguma apstiprināšanai.

Efektīvam elektrības lietotājam
“Sadales tīkls” e-vidē klienti var nodot elektrības 
skaitītāju rādījumus, uzzināt, kad īpašumā tiks 
uzstādīts viedais skaitītājs, un sekot līdzi elektrības 
patēriņam. Iegūtie elektrības patēriņa grafi ki ļauj 
analizēt šī enerģijas veida lietošanas paradumus, 
tarifu kalkulators – e-vidē pārliecināties par izvēlētā 
tarifu plāna efektivitāti, bet slodzes izmaiņu attālināts 
pieteikums – ērti pielāgot pieslēguma jaudu ikdienā 
nepieciešamajai.

e-SASKAņoJuMI

zemes, mežu un ēku īpašniekiem
Klientiem, kuriem,  veicot    saimniecisko darbību, 
aktuāli saņemt “Sadales tīkls” atļaujas, piemēram, 
rakšanas darbiem, mežizstrādes veikšanai vai citām 
darbībām elektrotīklu tuvumā, tagad ir iespēja visu 
nepieciešamo pieteikt un apstiprinājumus saņemt ar 
e-saskaņojumu palīdzību.

e-INFoRMētīBA
Atbalstot klientu prasību pēc ātras un precīzas 
informācijas apmaiņas, “Sadales tīkls” tagad ir 
klientam pieejams 24/7. Vairāk www.sadalestikls.lv. 

Iespējams pieteikt vēlamo apmeklējuma laiku noformētā objekta vērtēšanai (diennakts gaišais 
vai tumšais laiks): 
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Pasniegti 
Rugāju novada 
pašvaldības 
Atzinības 
raksti
Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste

šī gada 16. novembrī uz svētku sarīkojumu, par 
godu Latvijas Republikas proklamēšanas 101. 
gadadienai, Rugāju tautas namā, pulcējas tuvāki 
un tālāki ciemiņi, lai kopā ieskandinātu skaisto 
dzimšanas dienu mūsu Latvijai.
          Pasākuma apmeklētājus priecēja ne tikai Rugāju 
novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, 
solisti un mūzikas instrumentu spēlētāji, bet arī 
Latgales patriota un mūziķa Ginta Ločmeļa izpildītās 
dziesmas. “Šķiet, ka vēl pavisam nesen svinējām 
mūsu valsts simtgadi, taču šodien jau esam mūsu 
valsts 101. dzimšanas dienas priekšvakarā. Saku 
ikvienam novada iedzīvotājam paldies par darbiem, 
ko visi kopā esam sasnieguši. Lai katra jauna diena 
nāk ar jauniem izaicinājumiem un mērķiem, lai 
turpinās ceļš uz priekšu, uz panākumiem. Kopība 
un pleca sajūta ir vērtība, kas mūsu valsti dara 
ražīgu un stipru. Lai mūsu valsts dzimšanas diena 
ir brīvības svētki un to tradīcija katrā mājā, katrā 
ģimenē, kas izvēršas par īpašu un emocionālu 
notikumu ik katra sirdī. Lai mūžam dzīvo Latvija!” 
vēlēja Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra 
Kapteine. Pasākuma laikā tika pasniegti arī Rugāju 
novada pašvaldības Atzinības raksti Rugāju novada 
cilvēkiem.

Ainārs Dokāns Rugāju sporta centrā strādā vairāk 
kā 7 gadus. Savu profesionālo darbību šeit uzsācis 
kā interešu izglītības skolotājs. Šobrīd strādā par 
profesionālās ievirzes izglītības vieglatlētikas 
programmas treneri un interešu izglītības programmas 
svarbumbu celšanā pedagogu, kā arī veic sporta 
skolotāja pienākumus Rugāju novada vidusskolā. 
Aināra interese par svarbumbu celšanas sportu 
aizsākās studiju laikā 2002. gadā. Ainārs daudzu 
gadu garumā ir veicinājis Rugāju novada un Rugāju 
sporta centra tēla un vārda atpazīstamību valsts, 
Eiropas un pasaules mērogā, sagatavojot audzēkņus 
augstiem sasniegumiem svarbumbu celšanas sportā, 
kā arī pats, piedaloties un izcīnot godalgotas vietas. 
Viņš ir vairākkārtējs Latvijas izlašu dalībnieks, 
godalgotu vietu ieguvējs un laureāts Baltijas, Eiropas 
un Pasaules čempionātos svarbumbu celšanā. 
2019. gadā Ainārs ir kļuvis par Latvijas Jauniešu 
izlases svarbumbu celšanā treneri, kā arī pirms tam 
sagatavojis audzēkņus, kas ir vairākkārtēji Latvijas 
un starptautiska mēroga čempioni. Izpildot sporta 
nosaukuma normatīvus, sportists ir ieguvis sportista 
kvalifikāciju – sporta meistars. Ainārs piedalās arī 
Latvijas kausa svarbumbu celšanā organizēšana, kā 
rezultātā, jau vairāk kā 8 gadus, kāds no posmiem 
norisinās Rugāju sporta centrā.

Ar Atzinības rakstu par ilgstošu un panākumiem 
bagātu darbību sporta jomā tika apbalvots 
AINāRS DoKāNS.

Irēna Svilāne 1965. gadā ieguvusi pamatizglītību 
Upetnieku pamatskolā, turpinājusi mācības Rugāju 
vidusskolā, tad Paula Dauges 1.medicīnas skolā. Pēc 
iegūtās feldšeres specialitātes, pirmās darba gaitas 
aizvadītas Vectilžas pusē, no 1974. gada Irēna darba 
gaitas vadījusi Lazdukalnā, kā vadītāja Lazdukalna 
feldšeru un vecmāšu punktam, no 2005.gada jau kā 
Lazdukalna feldšeru veselības punkta vadītāja. 45 
darba gadi aizvadīti Lazdukalna pagasta Benislavā. 
Irēna darba gaitās sevi pierādījusi kā laipnu, 
atsaucīgu, profesionālu feldšerīti. Ilgus gadus bijusi 
laba sadarbība ar Eglaines pamatskolu un skolēniem.

Lidijas Loginas dzīves gaitas aizsākušās Omskas 
apgabalā. Lidijas ģimene, kura bija cietusi represiju 
rezultātā, atgriezās Latvijā 1959.gadā. Lidija 
pamatizglītību ieguvusi Eglaines pamatskolā, 
turpinājusi mācības Rugāju vidusskolā, kam sekoja 
mācības Rīgas 4.medicīnas skolā. Pēc iegūtās 
feldšeres specialitātes, pirmās darba gaitas aizvadītas 
Šķilbēnu pusē, no 1979. gada Lidija darba gaitas 

Atzinības rakstu par godprātīgi un ilgstoši 
veiktu darbu veselības aprūpē saņēma IRēNA 
SVILāNE.

LIDIJAI LogINAI tika pasniegts Atzinības 
raksts par godprātīgi un ilgstoši veiktu darbu 
veselības aprūpē.

vadījusi Skujetniekos, kā vadītāja Silaines feldšeru 
un vecmāšu punktam, no Rugāju novada izveides jau 
kā Lazdukalna pagasta Skujetnieku feldšeru punkta 
vadītāja. 40 darba gadi aizvadīti Lazdukalna pagasta 
Skujetniekos. Lidiju raksturo laipnība, atsaucība, 
profesionalitāte, nesavtīgas rūpes un gādība pret ik 
katru pacientu. Rugāju novada dome ir pateicīga 
un lepna par to, ka tieši feldšerīte Lidija ir tā, kas 
vairākkārt ir glābusi iedzīvotāju dzīvības.

Atzinības rakstu par individuāliem sasniegumiem 
valsts, Eiropas un pasaules mēroga sporta 
sacensībās svarbumbu celšanā saņēmu DāRtA 
StIVRIņA.
Jauniete ir Rugāju sporta centra interešu izglītības 
programmas audzēkne kopš 2016. gada. Trīs gadu 
laikā Dārtai ir izdevies uzrādīt augstus sasniegumus 
svarbumbu celšanas sportā, kā rezultātā, viņa ir 
popularizējusi Rugāju novada un Rugāju sporta centra 
vārdu dažāda mēroga un līmeņa sporta sacensībās. 
Dārta ir vairākkārtēja Latvijas un Baltijas čempione 
jauniešu un junioru grupā svarbumbu celšanā. Sporta 
centra audzēkne trīs reizes ir pārstāvējusi Latviju 
Eiropas atklātajā Jauniešu čempionātā, divas reizes 
Eiropas atklātajā Junioru čempionātā un vienu reizi 
Pasaules čempionātā, visos gūstot godalgotas vietas. 
Dārta ir Latvijas rekordiste U-16 jauniešu grupā, 
svara kategorijā +63 kg.

Ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu 
par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem 
bagātu pedagoģisko darbību tika apbalvota 
ANNA StēRNINIECE.
Pedagoģes kopējais darba stāžs ir 36 gadi, 30 no 
tiem nostrādāti Rugāju novada Eglaines pamatskolā. 
Regulāri iegūst kvalifikācijas celšanas dokumentus 
profesionālās kompetences pilnveidē. A. Stērniniece 
ir sākumskolas klašu skolotāja. Pedagoģe vienmēr 
godprātīgi veic savus pienākumus. Pret skolēniem 
izturas iejūtīgi, izprotot katra skolēna vajadzības 
un spējas.   Būdama   klases   audzinātāja,   uztur  
ciešu saikni ar vecākiem. Skolotāja cenšas attīstīt 
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audzēkņu talantus, gan iestudējot uzvedumus, gan 
mācot izteiksmīgu runu. Vairāku gadu garumā 
pedagoģe godprātīgi papildus veic arī pagarinātās 
dienas grupas skolotāja pienākumus. Skolotāja ir 
sirsnīga un atsaucīga kolēģe. Aktīvi iesaistījās novada 
kultūras dzīvē – no dibināšanas pirmsākumiem 
10 gadus dejoja Eiropas deju senioru deju kopā 
“Tonuss”. A.Stērniniece sekmē pamatskolas 
sadarbību ar katoļu draudzes prāvestu, pasniedzot 
kristīgo mācību, cenšas ieaudzināt morālās vērtības 
un sagatavo skolēnus Pirmajai Svētajai komūnijai.

Atzinības rakstu par ilgstošu, priekšzīmīgu 
un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību 
saņēma ANItA LEoNE.

Skolotāja 34 pedagoģiskā darba gadus nostrādājusi 
Rugāju novada Eglaines pamatskolā. Pedagoģe 
māca vairākus mācību priekšmetus: bioloģiju, 
dabaszinības, ģeogrāfiju, sociālās zinības, 
Latvijas un pasaules vēsturi. Skolotāja ir ieguvusi 
otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar 
atbilstošām skolotāja kvalifikācijām. Regulāri iegūst 
kvalifikācijas celšanas dokumentus profesionālās 
kompetences pilnveidē. Skolotāja mācību procesā 
prot saistīt mācāmo vielu ar reālo dzīvi. Pedagoģei 
ir augstas darba spējas, prot ieinteresēt skolēnus. 
Veicinājusi audzēkņu sekmīgu iesaistīšanos 
mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī pētniecisko 
darbu izstrādē, nodrošinot augstus sasniegumus 
starpnovadu līmenī. Pamatskolā organizējusi 
skolēniem starpnovadu konkursu ģeogrāfijā 8. - 9. 
klasēm. Audzina skolēnos patriotismu gan mācību 
procesa laikā, gan arī izglītojošos konkursos – 
vairākus gadus organizē skolēniem konkursu Latvijas 
vēsturē. Skolā 2009. gadā tika noorganizējusi 
starpnovadu mazpulcēnu projektu konferenci, no 
2002. gada vadīja pamatskolas mazpulcēnu darbību. 
Uzņemas atbildību, ar nelielu pārtraukumu vada 
pamatskolas pedagogu metodisko grupu darbu 
divās jomās – “Tehnoloģijas un zinātņu pamati” un 
“Cilvēks un sabiedrība”.

Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksts par 
ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu 
pedagoģisko darbību tika pasniegts IVEtAI 
BIRKoVAI.

Ivetas Birkovas kopējais pedagoģiskā darba stāžs 
ir 36 gadi. No tiem pēdējie 15 gadi nostrādāti 
Rugāju novada Eglaines pamatskolā, līdz tam 11 
gadi – Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādē 
– Upmalas sākumskolā, kuras direktore bija trīs 
pēdējos šīs skolas pastāvēšanas gadus. No 2009. 
gada septiņus gadus pedagoģes darbu sekmīgi 
apvienoja ar skolas lietvedes pienākumu veikšanu. 
I. Birkova ir sākumskolas klašu skolotāja, ar radošu 
pieeju darbam, prot aktivizēt skolēnus, rosināt 
izziņas darbību un saistīt mācības ar dzīvi. Cenšas 
izmantot inovācijas un jaunākās tehnoloģijas, 
pilnveidot mācību procesu, piemēram, skolēnus 
aktīvi iesaistot digitāla mācību līdzekļa – portāla 
“Uzdevumi.lv” – izmantošanā. Skolotāja ir prasīga, 
māca audzēkņus būt atbildīgiem, viņus pēdējos 
gados iesaistot arī pētnieciskajā darbībā. Ar augstiem 
rezultātiem skolotājas sagatavotie skolēni vairākus 
gadus ir piedalījušies starpnovadu konkursā “Gribu 
visu zināt”. Pedagoģe virza skolēnus teātra mākslas 
izpratnē un, ieguldot lielu darbu, ar panākumiem 
skolēnus sagatavo izteiksmīgās runas konkursiem 
starpnovadu, reģiona līmenī. Vairākus mācību gadus 
vadīja pamatskolas Teātra pulciņu. Māk ļoti labi 
sadarboties ar skolēnu vecākiem. Skolotāja vairākus 
darba gadus pamatskolā vadīja pedagogu darbību 
Valodu un mākslas jomā, joprojām turpina vadīt 
Sākumskolas metodiskās grupas darbu, sadarbojas 
ar Rugāju novada vidusskolas Sākumskolas klašu 
metodisko komisiju, organizējot Rugāju novada 3. 
- 4. klases skolēnu latviešu valodas un matemātikas 
olimpiādes, kā arī 1. - 6. klases skolēnu pētniecisko 
darbu skates. Ir izglītības zinātņu maģistre, ieguvusi 
otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar 
atbilstošām skolotāja kvalifikācijām. Regulāri iegūst 
kvalifikācijas celšanas dokumentus profesionālās 
kompetences pilnveidē, t.sk. apliecību par 
programmas “Kompetenču pieeja mācību saturā 
sākumskolā” 2019. gadā. Aktīvi iesaistās novada 
kultūras dzīvē, 16 gadus no pirmsākuma dziedot 
garīgo dziesmu vokālajā ansamblī “Sonāte”. I. 
Birkova, kopā ar ģimeni, vietu labiekārtošanu, 

VIJA LočMELE saņēma Atzinības rakstu par 
ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu 
pedagoģisko darbību.

Vija Ločmele strādā Rugāju novada Eglaines 
pamatskolā 35 gadus, mācot sākumskolas klašu 

Ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu 
par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Rugāju 
novada Eglaines pamatskolas vadīšanā un sporta 
attīstībā novadā tika apbalvots EDuARDS 
StALIDzāNS.

Eduarda Stalidzāna pedagoģiskā darba gaitas 
Rugāju novada Eglaines pamatskolā sākušās 1982. 
gadā. 31 gadu – no 1987. gada līdz 2018. gadam – 
veica Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora 
pienākumus, atjaunojot pamatskolas ēku, materiāli 
tehnisko bāzi, projekta ietvaros – tehnoloģiskās 
iekārtas, attīstot skolas darbību kopumā. Līdztekus 
administratīvajam darbam veicinājis pamatskolas 
bērnu, Lazdukalna pagasta un Rugāju novada 
jauniešu iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs un 
sacensībās, nodrošinot interešu izglītības, lietderīgas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas. Vairākus gadus bija 
sporta skolotājs, vadīja Tūrisma un Orientēšanās 
pulciņus. Ieguvis nepieciešamo instruktora darba 
atļauju, uzsāka vadīt kalnu grupas, līdz ar to 
kalnkāpēju sportā iesaistīja arī citus interesentus. 
No 1991. gada, būdams zemessargs, vairākus 
gadus vadīja Jaunsargu pulciņu. Pateicoties E. 
Stalidzāna iniciatīvai, uzņēmībai un entuziasmam, 
ir aizvadītas daudzas sezonas kopš hokeja spēles 
tradīcijas aizsākšanas – 1984. gadā skolotāja vadībā 
tika uzsākta pamatskolas hokeja pulciņa darbība. Ir 
organizējis vietējās un starpnovadu hokeja spēles un 
sacensības un daudzus gadus pats tajās arī piedalījās. 
Sešus gadus piedalījās Valmieras hokejistu veterānu 
komandas spēlēs. Vairāku gadu garumā Lazdukalna 
komandu, pārstāvot Rugāju novadu, turpina iesaistīt 
Daugavpils pilsētas atklātajā hokeja čempionātā, 
kurā 2019./2020. gada sezonā iesaistījušās 22 
komandas. Ar panākumiem motivējis daudzus 
novada jauniešus ikdienā un pamatskolas skolēnus 
nākotnes gaitās pievērsties sportiskajām aktivitātēm, 
lai sasniegtu aizvien jaunus mērķus, iedvesmotos 
aktīvai dzīvei, iekļautos sabiedrībā, stiprinātu fizisko 
un garīgo veselību.

tostarp, Lūgšanu namu Skujetnieku ciemā projekta 
“Ar skatienu augšup” ietvaros.

skolēnus. Regulāri iegūst kvalifikācijas celšanas 
dokumentus profesionālās kompetences pilnveidē. 
Skolotāju raksturo atbildīgums, precizitāte, arī 
audzēkņos viņa prot ieaudzināt centību, rūpīgumu 
un prasmi kārtīgi paveikt katru darbu. Kopā ar 
skolēniem pedagoģe iestudējusi nelielas izrādes un 
tām izgatavojusi daudzas roku lelles, ar izrādēm 
priecējot pamatskolas svētku koncertu dalībniekus un 
viesus. V. Ločmele papildus veic pagarinātās dienas 
grupas skolotāja, kā arī astoņus gadus skolotāja 
logopēda pienākumus. Īpaša interese pedagoģei ir 
par rokdarbiem, piemēram, viņa darina apsveikumus 
simegrāfijas tehnikā, ko māca arī saviem skolēniem. 
Aktīvi iesaistās novada kultūras dzīvē – jau gandrīz 
10 gadus dejo Eiropas deju senioru deju kopā 
“Tonuss”.
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Patriotiskā 
nedēļa 
Eglaines 
pamatskolā 
Rasma Zuša
Rugāju novada Eglaines pamatskolas 
skolotāja

Lāčplēša dienu ievadīja svinīga 
jauno vanadzēnu uzņemšana. Ar 
skolotājas A.Stalidzānes atbalstu  
tika izteikts svinīgais solījums, 
vecākie vanadzēni uzlika jaunajiem 
cepurītes, sekoja apsveikumi un 
vēlējumi.
    Vanadzēniem piepulcējās Santa 
Kupča,  Alīna Brezinska,  Ilze Pasikova, 
Dita Dokāne,  Viktorija Stableniece,  
Amanda Zuša, Gvido Kozāns. Diena 

turpinājās ar tradicionālo ierindas skati  
4.-9.klašu skolēniem. Pirmo vietu 
ieguva 9.klase ar brašāko komandieri 
Raimondu Ozoliņu, arī noformējums 
bija atbilstošs. Otrajā vietā - 6.klase,   
trešajā - 5.klase. Uzslavu pelnījušas 
arī 7.klases meitenes, kuras klases 
godu aizstāvēja bez zēnu līdzdalības. 
Lāčplēša   diena  noslēdzās   ar ģenerāļa 
V.Matīsa atdusas vietas apmeklējumu.
   Otrdien 1.-4. klašu skolotāji organizēja 
tautasdziesmu maratonu. Visvairāk 
tautasdziesmu zināja Līga Tūmiņa, 
tikai nedaudz atpalika  Mārcis  Leons 
un Amanda Zuša. 5.-9.klašu skolēniem  
arī šogad konkursu  bija sagatavojusi 
Lazdukalna bibliotēkas vadītāja Ligita 
Kalnēja. Tika pārbaudītas audzēkņu 
zināšanas par Latvijas dabu, vēsturi, 
kultūru, kā arī radošums.  Zinošākie 
izrādījās  septītie, 2.vietā palika 
9.klase,  3.vietā - 6.klase. Pusotra  
stunda paskrēja nemanot. Nedēļu   
noslēdza  svinīgais  pasākums. Pēc 

kopīgas himnas dziedāšanas visi 
noskatījās prezentāciju par Latvijas 
valsts tapšanu. Turpinājumā skanēja 
daudz    tautasdziesmu,    uzstājās  1.-4.
 klašu ansamblis, solo dziedāja Daira 
Ikstena un Sanija Kupča, pirmskolas 

grupiņa  priecēja  ar  deju,  bet  Matīss 
Leons - ar ģitārspēli. Aizkustinoša 
bija mūsu īpašo bērnu uzstāšanās. 
Nobeigumā Latvijas kontūru  
izgaismoja ar svecēm.

Ekspedīcija 
“Ciemos pie 
latgaļiem!”
Informācija: Laura Saulīte 

20.oktobrī 252. Rugāju mazpulka 
mazpulcēni un citi projekta 
“Radoši Rugāji!” dalībnieki devās 
ekspedīcijā “Ciemos pie latgaļiem”, 
lai iepazītu Latgales kulināro 
mantojumu. Kā ekspedīcijas 
galamērķi bijām izvēlējušies 
Andrupenes lauku sētu. 
       Ierodoties  lauku  sētā,  uzreiz  
ķērāmies pie kulinārā mantojuma 
izzināšanas, jo tas bija ļoti laikietilpīgs 
process. Jauniešiem bija iespēja 
darboties divās meistardarbnīcās 
– cept Andrupenes maizi, kas tiek 
gatavota no dabīgā ierauga, kā arī 
nedaudz atgriezties senajos laikos 
ar speciāliem virtuves darbarīkiem 
lielajā maizes krāsnī cept pankūkas. 
No mīklas, kas palika pāri no maizes 
cepšanas, jauniešiem bija iespēja 

izveidot kuģeli – maizes pamatne, 
kas garnēta ar žāvēta speķa šķēlītēm, 
mūsdienās to varētu definēt  kā picu.  
Pēc nodarbībām devāmies ekskursijā 
pa muzeja teritoriju, kur varējām 
pabūt 20.gadsimta sākuma Latgales 
laukos, kur varēja apskatīt simtgadīgu 
lauku māju, klēti, melno pirti, smēdi, 
dažādus darbarīkus un sadzīves 
priekšmetus. Jaunieši ar patiesu 
interesi taujāja muzeja vadītājai par 
ekspozīcijā esošajiem eksponātiem. 
        Pēc ekspozīcijas bijām piekusuši, 
tāpēc mums tika sagādāta ļoti 
spēcinoša maltīte – īsts Latgales 
kulinārais mantojums - pancaks ar 
cymusu un kļockas ar piparmētru 
tēju. Jaunieši bija vienisprāt, ka šādus 
ēdienus ikdienā nevar nobaudīt, 
jo jābūt īpašām zināšanām, kā tos 
pagatavot. Pēc degustācijām un 
kultūras pasākumu baudīšanas, 
devāmies pastaigā pa turpat netālu 
esošo purva taku, kur cerējām ieraudzīt 
kā tad īsti aug dzērvenes, bet šoreiz 
mums nepalaimējās, staigājot pa taku, 
tikai vienu dzērvenīti ieraudzījām. Šī 
bija tiešām emociju bagāta diena, lai 
izdevies būtu skolēnu rudens brīvlaiks!
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Aktualitātes 
projekta “Radoši 
Rugāji!” norisē 

Informācija: Laura Saulīte 

Iesaistot Rugāju novadā dzīvojošos jauniešus, 
2019./2020. mācību gada laikā tiek īstenots 
projekts “Radoši Rugāji!”.  
           Projekta mērķi ir palielināt PMP (priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas) riska grupas izglītojamo 
motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu 
līdzdalību ikdienas dzīvē un  iesaistīt PMP riska 
grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes 
iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, 
nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu 
bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta 
pasākumos plānots iesaistīt 24 bērnus un jauniešus 
vecumā no 12 līdz 18 gadiem, īpaši aicinot 
piedalīties tos, kuriem pastāv  priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riski, t.i.  sociālās vides vai veselības 
risks, ar mācību vidi saistītie riski, ekonomiskie 
vai ar ģimeni saistītie riski  Rugāju novadā.  Kā 
papildus mērķa grupa tiks piesaistīti 252. Rugāju 

mazpulka dalībnieki,  kuri 
„PuMPuRa” jauniešus 
motivēs darboties 
kopīgu mērķu vadītus, 
lai mazinātu iespējamos 
riskus. Līdz šīm esam 
sekmīgi noorganizējuši 
5 projekta aktivitāšu 
plānošanas sanāksmes, 
kuru  laikā jaunieši 
iepazinuši „Latvijas 
mazpulku ” pamatvērtības, 
organizējuši galda spēļu 
pēcpusdienu, meditatīvi 
atpūtušies krāsojot 
mandalas, veidojuši 
kolāžas no rudens 
lapām, kā arī patriotiskas 
piespraudes ar atstarotāju 
elementiem. 
       Tuvojoties  gada skaistākajiem svētkiem - 
Ziemassvētkiem,  esam ieplānojuši  organizēt 
meistarklasi „Iepriecini  līdzcilvēkus”, kur 
gatavosim svētku rotas. Janvārī plānojam aizrauties 
ar dambretes spēli. Dambretes spēles treniņi trenē 
daudzas citas noderīgas īpašības: telpisko domāšanu, 
loģisko analīzi, atmiņu, uzmanību  uztveri, 

koncentrēšanās    spēju,    pašdisciplīnu,    abstrakto 
domāšanu, radošo fantāziju  un atjautību,  gribu, 
neatlaidību un  uzņēmību.   Pavasarī    veicināsim   
skolēnu  zināšanas  par dabas ritējumu -  gatavosim 
putnu būrīšus un audzēsim vasaras ziedus.  
Līdzdalība projekta pasākumos katrā jaunietī 
stiprinās pārliecību, ka veiksmīgas dzīves pamatā ir 
mazpulku pamatvērtības – čaklas rokas, ass prāts, 
laba sirds un stipra veselība.  

Aktivitātes 
Rugāju 
novada 
vidusskolā 
Liene Pipure
Rugāju novada vidusskolas direktores 
vietniece

Novembra mēnesis Rugāju novada 
vidusskolā paliks atmiņā kā drosmes 
mēnesis, kad visi kopā ar aizrautību 
devāmies izzinošos piedzīvojumos 
un izaicinājām sevi sasniegt vēl 
augstākas virsotnes.
           Rugāju  novada vidusskola 
pieder Ekoskolu saimei, tāpēc no 4. 
līdz    8.    novembrim    kopā   ar   vēl 
51 000 skolu visā pasaulē svinējām 
Ekoskolu Rīcības dienas. Šīs nedēļas 
ietvaros aktīvi aicinājām sabiedrību 
aizdomāties par klimata pārmaiņām, 
ne velti aktivitāšu moto bija: “Par 
nākotni bez klimata krīzes!” Skolā 
visas nedēļas garumā tika organizēti 
dažādi videi draudzīgi pasākumi, 

kuros iesaistījās visi skolas audzēkņi. 
Gatavojoties Mārtiņdienai, sapratām, 
ka mums nevajag apmeklēt veikalus, 
jo mēs paši esam radoši un varam 
izveidot ķekatnieku masku. Viss, kas 
bija nepieciešams – vecas avīzes un 
grāmatas, līme un drauga padoms! 
Pirmsskolā notika Mārtiņdienas 
maiņas tirdziņš, kur katrs varēja 
atrast sev ko tīkamu- saldus ābolus, 
kārdinošas kūciņas, veselīgus dārzeņus 
un daudzas citas lietas. Pirmsskolas 
audzēkņi bija sagatavojuši arī 
vērienīgu koncertprogrammu, un 
aicināja visus iesaistīties rotaļās. Bet 
nedēļas noslēgumā visi devāmies uz 
modes parādi “Ar mākslu pret klimata 
izmaiņām!” Modes parādē piedalījās 
pirmsskolas grupa “Knariņi”, 1.-12.
klašu skolēni, kā arī Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas skolēni. Tērpi 
bija oriģināli, to novērtēja gan skolas 
biedri, gan viesi. 8.klase prezentēja 
tērpu “Es ziedu dušā”, kas veidots 
no dušas aizkara, papildināts ar 
uzrakstu – “Glābiet planētu!” Rīcības 
dienu izskaņā guvām pārliecību, ka 
mēs katrs ar savu izvēli ietekmējam 
klimatu, tāpēc darīsim to atbildīgi!
         Savukārt 13.novembris skolā tika 

pasludināts par Fizikas dienu, 
jo pie mums ciemojās “Fizmix” 
pārstāvis Raitis, lai pārbaudītu mūsu 
zināšanu fizikālo lielumu. Skolēnu 
pašpārvaldes prezidents Elgars 
Adelčs sagatavoja un vadīja viktorīnu, 
pārliecinoties, ka šādos konkursos 
emocijas sit augstu vilni. Elgars 
stāsta: “Šajā fizikas erudīcijas spēlē 
ikvienam bija iespēja parādīt savas 
zināšanas fizikā, jo bija daudz dažādu 
jautājumu, sākot ar primitīviem un 
beidzot ar sarežģītiem. Tikai beigās 
sīvā cīņā starp divām komandām tika 
noskaidrots uzvarētājs, kurš ieguva 
vērtīgas balvas – viedpulksteņus.” Vēl 
viena balva visiem klātesošajiem bija 
vērot “Fizmix” pārstāvja uzstāšanos, 
demonstrējot strāvas ķēdi, dūmus, 
elektrisko mūziku, uguni, un citas 
aizraujošas lietas. Šajos eksperimentos 
piedalījās komandu pārstāvji, savukārt 
pārējie skatītāji viņus uzmundrināja. 
Pasākuma organizators Elgars atzīst: 
“Ļoti interesanti bija vērot fizikas 
likumus, kurus tu mācies stundā, 
praktiskā      un    jautrā    pielietojumā. 

Ceram  nākotnē  veidot  vairāk  šādus 
pasākumus, kas palīdz padarīt 
mācīšanos aizraujošu.” Arī Valsts 
svētkus sagaidījām jautrā un pacilātā 
garastāvoklī, jo skolēniem tika 
piedāvāta spēle “Ko Tu zini par 
Latviju?” Spēles organizators un 
vadītājs – Skolēnu pašpārvaldes 
Izglītības ministrs Vairis Štāls, atzīst, 
ka pasākums izdevies kā plānots. 1.-4.
klašu skolēni tika aicināti atbildēt uz 
dažādiem jautājumiem par Latviju, 
veidot novēlējumus, kā arī sarindot 
tautasdziesmas pareizā secībā. Pēc 
veiktajiem uzdevumiem skolēni 
skatījās Latvijā zīmēto animācijas 
filmu “Kad āboli ripo”, kuru skolēni 
atzina par fantastisku. Aicinām 
arī Jūs to noskatīties! Savukārt 5.-
12.klašu skolēni savas zināšanas 
demonstrēja, izmantojot kahoot 
sniegtās priekšrocības. Veiksmīgākās 
komandas tika pie saldām balviņām, 
kas uzvaras prieku darīja vēl 
saldāku. Milzīgs paldies pasākumu 
organizatoriem par ieguldīto un 
paveikto darbu! 
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Īstenots 
projekts 
“Labvēlīgas 
vides un 
apstākļu 
radīšana 
veselam un 
sportiskam 
cilvēkam 
Rugāju 
novadā”
Inita Briede
Projekta vadītāja 
Rugāju sporta centra direktora vietas 
izpildītāja

Rugāju novada dome iesniedza 
Balvu rajona partnerībā projekta 
iesniegumu “Labvēlīgas vides 
un apstākļu radīšana veselam 

un sportiskam cilvēkam 
Rugāju novadā”, lai piedalītos 
Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai    (ELFLA) atklātā 
LEADER projektu konkursa 
5.kārtā, projektu iesniegumu 
konkursa Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020.
gadam apakšpasākuma 19.2. 
“Darbības īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātes 
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”” ietvaros. Balvu rajona 
partnerība izvērtēja projekta 
pieteikumu un sniedza pozitīvu 
atbilstību projekta realizācijai. 
2019.gada 19.jūnijā tika saņemts 
no Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
lēmums par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu, līdz ar to varēja 
uzsākt projekta realizāciju.
            Projektā     īstenošanas     laiks     
paredzēts 22.03.2019. – 20.12.2019.
      Projekta  mērķis  ir  aktīva 
dzīvesveida infrastruktūras attīstīšana 
un pilnveidošana, sportisko un veselību 
veicinošo aktivitāšu daudzveidība, 
novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošana iepazīstinot ar krosfi ta 
treniņu formātu izveidojot sporta 
manēžu. 
        Sasniedzamie rezultāti – tika 

veikti seguma virskārtas ieklāšanas 
darbi stadionā un sporta centra 
trenažieru telpā un iegādāti un 
novietoti 3 trenažieri.
         Projekta īstenošana ir radījusi 
inovatīvus risinājumus vietējā novada 
un blakus novadu iedzīvotājiem. 
Sabiedrībai tika radīta iespēja 
nodarboties ar dažādām fi ziskām 
aktivitātēm, kas līdz šim nav bijušas 
pieejamas novadā un tā apkārtnē, kā, 
piemēram,  - krosfi ts, kas izpaužas 
kā mainīgs, individuāli pielāgojamas 
intensitātes, funkcionāls treniņš. 
Stadionā tika uzstādīti trīs jauni, 
daudzfunkcionāli vingrošanas rīki 
– vingrošanas sols, svaru stienis 
un iekārta ar vicināšanas virvēm 
spēka treniņiem. Tika pielāgots un 
uzlabots segums stadiona zonā, kurā 
tika uzstādīti šie trenažieri, kā arī 
ieklāts jaunākās paaudzes gumijas 
granulu segums sporta centra otrajā 
stāvā, pārveidojot to par fi zisko 
aktivitāšu sporta manēžu ar stabilu, 
drošu un neslīdošu grīdas segumu.  
Krosfi ts nereti tiek defi nēts arī kā 
aktīvs dzīvesveids, kas sevī ietver 
pareizu uzturu un vispārējo fi zisko 
prasmju attīstīšanu un stiprināšanu, 
kā, piemēram, sirds un asinsvadu/
elpošanas izturību, spēku, elastību, 
koordināciju, precizitāti, ātrumu, 
jaudu, veiklību un līdzsvaru. Īstenojot 

projektu, paredzēts, ka iedzīvotāji 
izmantos trenažieru zāli, kurā ir spēka 
un kardiotrenažieri, pludmalē izmantos 
āra trenažierus dažādu muskuļu grupu 
trenēšanai, kā arī veiks kardiotreniņus 
stadionā. Stadiona un pludmales āra 
trenažieru izmantošanai raksturīga 
sezonalitāte, tie pārsvarā tiek izmantoti 
gada siltajā laikā, kā rezultātā visas 
sportiskās un veselību veicinošās 
aktivitātes gada aukstajā laikā tiek 
veiktas iekštelpās – trenažieru zālē, 
kas tai rada paaugstinātu noslogojumu 
un vienlaicīgi to nevar izmantot liels 
cilvēku skaits. Projekta īstenošanas 
rezultātā, sporta centra otrajā stāvā 
ierīkotajā trenažieru zālē, ir ieklāts 
jaunākās paaudzes gumijas granulu 
segums uz betona grīdas un pārējā 
daļā ārpus tās, kā arī pielāgots un 
sagatavots segums dažādu krosfi ta 
vingrojumu veikšanai vienā no 
stadiona zonām. Šis gumijas segums 
ir speciāli paredzēts trenažieru un 
vingrošanas telpām. 
 Projekta kopējās izmaksas: 
24196,37 EUR, no tiem kopējās 
attiecināmās izmaksas 18427,00 EUR. 
LAD fi nansējums no attiecināmajām 
izmaksām 16584,30 EUR, 
pašvaldības fi nansējums no projekta 
attiecināmajām izmaksām 7612,07 
EUR. 
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Fotoatsakts uz Lāčplēša dienas pasākumiem Rugājos 

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a

Fo
to

: A
gr

ita
 L

už
a



12  “Kurmenīte”, 2019. gada NOVEMBRIS                                                                                                                      www.rugaji.lv

Izdevējs:
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, 

Reģ.nr.90009116736
AS Citadele banka; Kods: PARXLV22

Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

    Izdevumu sagatavoja:
    Sabiedrisko attiecību speciāliste 

   Agrita Luža, tālr.: 27843383 e-pasts: 
kurmenite1@inbox.lv, agrita.luza@rugaji.lv
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti 

atbild raksta autors.

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

Sociālā aprūpes centra “Rugāji” telpās 
(Kurmenes iela 8, Rugāji)

05.12.2019. plkst. 9.00 - 12.00

Rugāju novada Sociālais dienests pateicas 
Inārai Petrovskai un Guntāram Melderam par atbalstu. 

Sieviešu biedrība “Ūdensroze” 
Rugāju bibliotēkas telpās 

no 12. līdz 23. decembrim 
organizē adīto čību un zeķu izstādi - pārdošanu.

Dievkalpojumi DECEMBRA mēnesī 
AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā

1. decembrī plkst. 12.00 Mēneša I svētdiena. Adventa I svētdiena. 
Tiks svētīti līdzi paņemtie Adventa vainagi un sveces.
15. decembrī plkst. 12.00  Adventa III svētdiena.
22. decembrī plkst. 12.00  Adventa IV svētdiena. 

SKUJETNIEKU baznīciņā

24. decembrī plkst. 11.00 Kristus Dzimšanas svinību Vigīlijas Svētā 
Mise. Piedalās garīgo dziesmu vokālais ansamblis “Sonāte.”

RUGĀJU Romas katoļu baznīcā

1. decembrī plkst. 14.00 mēneša I svētdiena. Adventa I svētdiena. 
Tiks svētīti līdzi paņemtie Adventa vainagi un sveces.
15. decembrī plkst. 15.30 Adventa III svētdiena. 
22. decembrī plkst. 15.00 Adventa IV svētdiena. 
25. decembrī plkst. 12.00 Kristus Dzimšanas svētki. 

Kultūras notikumu norise decembra mēnesī 
Rugāju novadā

6.decembrī plkst. 18.00 Rugāju tautas namā 
Vēsturiskās drāmas, šī gada grandiozākās fi lmas “DVĒSEĻU PUTENIS.” 
demonstrēšana. Ieeja: 2.00 eiro.

10.decembrī plkst. 13.00 Lazdukalna saieta namā 
Filma „DVĒSEĻU PUTENIS.” Ieeja: 2.00 eiro.

13.decembrī no plkst. 13.00 Lazdukalna saietu namā 
Ziemassvētku darbnīcas un pēc tam egles iedegšana pie saietu nama.

13.decembrī plkst. 17.00 
Novada Egles iedegšanas notikums Rugājos  “Rūķu zemei vārti vaļā…”. Nākot 
uz šo pasākumi, esiet aicināti atnest katrs savu, iepriekš pagatavotu, rotu kopējai 
Eglei. Pēc Egles iedegšanas kopīga rotaļās iešana, siltas tējas un piparkūku 
baudīšana.

14.decembrī plkst. 17.00 Rugāju tautas namā 
Rugāju tautas nama dāmu vokālā ansambļa 30. gadu jubilejas koncerts 
“Spuldzītes vējā.” Mīļi gaidītas visas dāmas, kas kādreiz dziedājušas ansamblī un 
skatītāji. Pēc koncerta balle ar galdiņiem kopā ar JĀZEPU un MĀRI no Medņevas. 
Ieeja:2.00 eiro.

15.decembrī plkst. 17.00 Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas 
Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīcā 
Jauktā kora „Mirklis” koncerts, diriģents U.Kokars.

19.decembrī plkst. 13.00 Rugāju tautas namā
Ziemassvētku sarīkojums “Mazu brīdi pirms…” novada pirmsskolas vecuma 
bērniem, kuri neapmeklē skolu un pirmsskolas izglītības iestādes.

22.decembrī plkst. 11.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu 
baznīcā 
Koncerts Adventes izskaņā slavenā tenora JĀŅA KURŠEVA  un soprāna IVETAS 
APINES sniegumā.

22.decembrī plkst. 14.00 Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas 
Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīcā 
Rugāju jauktā kora prezentācijas koncerts par dalību projektā “Mana balss 
Zvaigžņu ceļā.” Īpašie viesi tenors JĀNIS KURŠEVS  un soprāns IVETA APINE.

24.decembrī plkst. 15.40 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu 
baznīcā 
Pirms Dievkalpojuma un tā laikā uzstājas garīgo dziesmu vokālais ansamblis 
“Sonāte.”

25.decembrī plkst. 11.40 Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas 
Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīcā 
Pirms Dievkalpojuma un tā laikā uzstājas Rugāju jauktais koris.

25.decembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā 
Ar koncertu Ziemassvētku noskaņās viesojas dziedātājs GREGS UN DRAUGI. 
Ieeja: brīva.

25.decembrī plkst. 22.00 Lazdukalna saieta namā 
Balle kopā ar Lauri Neilandu. Ieeja:2.50 eiro. Var ņemt līdzi groziņus, būs galdiņi.

30.decembrī plkst. 18.00 Rugāju tautas namā 
Sirsnīgās, jaukās un patiesi smieklīgās latviešu komēdijas “JAUNGADA 
TAKSOMETRS 2” demonstrēšana. Ieeja: 2,00 eiro. Lieliska izklaide un priecīgs 
vakars garantēts!


